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NEWSLETTER #4 
Caros parceiros, colegas e amigos…  
É com prazer que lhes apresentamos a 4ª newsletter do projecto “FEMME - Fostering the Exchange of 
practices to Empower Mumpreneurship”! Aqui pode ficar a saber tudo sobre as nossas actividades e eventos. 
Siga-nos para ficar actualizado(a)! 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

FORMAÇÃO DE FORMADORES EM EMPREENDEDORISMO 

MATERNO 

 

 
 

Um diagnóstico ao empreendedorismo materno mostra-nos que é importante ter formadores 
bem preparados para dar apoio na concretização dos objectivos das mães empreendedoras. 
Assim, ao desenhar o projecto FEMME, foi considerado fundamental criar uma resposta formativa 
para formadores pde modo a colmatar esta necessidade. Esta actividade teve lugar em Larissa, na 
Grécia, de 7 a 9 de Maio de 2019, com um total de 30 formadores/formandos. 
No primeiro dia, os formadores iniciaram com uma actividade de ‘’Icebreaking’’ o que ajudou ao 
conhecimento do grupo e a que houvesse uma interligação durante os 3 dias de formação. Ainda 
neste dia, os participantes realizaram a segunda actividade: ‘’Brainstorming Ideas’’, que se focou 
na criação de ideias de negócio para mães, seguindo-se a actividade: ‘’How to set up a business - 
Business Model Canvas’’ que, como o nome indica, se focou no processo de criação de um 
projecto tendo por base o modelo Canvas. Ao final do dia, o grupo juntou-se para conhecer a 
cidade e realizar um jantar conjunto. 
No segundo dia, a formação centrou-se no tema do Marketing Digital, abordando-se diversos 
aspectos relacionados com as novas tecnologias, o que atraiu bastante a atenção dos 
participantes. Na segunda parte da formação foi abordada a temática da “Inteligência Emocional”, 
um tópico muito interessante relacionado com o empreendedorismo materno onde se abordam 
questões como o balanço da vida familiar, pessoal e profissional e de como essa gestão pode ser 
melhorada. No mesmo dia houve ainda a oportunidade para uma sessão teórico-prática, onde 
uma fabricante local de queijos fez uma apresentação da empresa que gere com a sua mãe. A 
terminar o dia, o grupo realizou uma visita de estudo (ver caixa abaixo). 
No último dia, a formação versou sobre gestão financeira/contabilidade/finanças, realizando-se 
casos práticos baseados nas ideias de negócio apresentadas no primeiro dia de formação. 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
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BOAS PRATICAS EM ACÇÃO 
 

 

No âmbito do projecto FEMME, nomeadamente da reunião e formação transnacional, 
realizámos uma visita à empresa YIAM . É uma empresa localizada na aldeia rural de “Agia”, nos 
arredores de Larissa. Esta é uma empresa familiar, gerida por uma Mãe empresária, a Sr.ª Avra 
Panousopoulou, a partir da sua casa.  
Os produtos para venda vão desde compotas, molhos, conservas e pickles. No início eram 
vendidos em lojas locais mas rapidamente passaram a ser vendidos pela internet www.yiam.gr, 
eliminando a necessidade de possuir uma loja física, o que implicava uma maior dificuldade na 
gestão da vida familiar e profissional. Com a ajuda de um profissional, esta empresária começou 
ela própria a gerir as suas vendas online, o que não se revelou de muita dificuldade, segundo nos 
contou. 

http://www.yiam.gr/
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